
1

ประจ ำวันท่ี 18 กรกฎำคม 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

5 แผนท่ีความกดอากาศ

6 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนท้ังสัปดาห์

9 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
10 ความชื้นผิวดิน

11 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ท้ังประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเจ้าพระยา

15 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

16 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพ้ืนผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

19 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
20 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

21 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

22 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

23 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 น ้าท่วมบ้านเรอืนและ
ผิวจราจรสงู 30 ซม. อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 น า้ทะเลหนนุสงูเขา้ทว่ม
บริเวณอ าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ

ในช่วงวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2565 ประเทศไทยเกิดน  ้าท ่วมฉ ับพลัน น  ้าป ่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นท ี่
16 จังหวดั ได้แก่ ล าปาง พษิณโุลก เพชรบรูณ ์อุบลราชธาน ีอ านาจเจริญ สุรินทร์ ขอนแกน่ ชัยภมู ินครราชสมีา บุรีรมัย ์มุกดาหาร 
เลย ตราด จันทบุรี ระนอง และภ ูเก็ต รวม 26 อ าเภอ 49 ต าบล 125 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเสียหาย 231 ครัวเรือน 
และผู้เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดนครราชสีมา) เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้ประเทศไทยมี ฝน
เพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนัก ซ่ึงในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีปริมาณฝนสะสม 3 วัน (11-13 กรกฎาคม 2565) สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดระนอง 217 มิลลิเมตร นครราชสีมา 216 มิลลิเมตร ตราด 187 มิลลิเมตร บุรีรัมย์ 175 มิลลิเมตร เลย 149 มิลลิเมตร 
อ านาจเจริญ 119 มิลลิเมตร ขอนแก่น 109 มิลลิเมตร สุรินทร์ 98 มิลล ิเมตร เพชรบ ูรณ์ 96 มิลลิเมตร และอุบลราชธานี
95 มิลลิเมตร 

ทั้งนี้จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรง ท าให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงกว่า 2-3 เมตร 
ส่งผลให้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ได้เกิดน ้าทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ถนนบริเวณสะพานใหม่เลียบชายทะเลบริ เวณอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สูงกว่า 30-50  เซนติเมตร และบริเวณเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เกิดน ้าทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ โดยสูงกว่า 50 เซนติเมตร

HIGHLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

ปรากฎการณ์ MJO

MJO มีก าลังอ่อนลง

ลมมรสุมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแล้ว
(สูงกว่าค่าปกติ)

ลมมรสุมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ต ่ากว่าค่าปกติ

ดัชนีสมุทรศาสตร์

ช่วงปลายสปัดาหป์รมิาณฝนของประเทศไทยลดลงเมือ่เทยีบกบัสปัดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความผิดปกติของอุณหภูมิ
ผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกมีสภาวะเข้าสู่ค่าปกติ (NINO 3.4 เป็นกลาง) ประกอบกับลมตะวันออก
บริเวณมหาสุมทรแปซิฟิกอ่อนก าลังลง (WNPM ต ่ากว่าปกติ) ส่วนลมมรสุมด้านมหาสมุทรอินเดียยังคงมีก าลังแรง แต่
อ่อนก าลังลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แม้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 น า้ทะเลหนนุสงูเขา้ทว่ม
บริเวณอ าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 น ้าท่วมที่แนวคนักัน้น ้า
บริเวณชมุชนบา้นไร อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์



สภาพอากาศ : ในช่วงต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมี
ก าลังแรงประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน ช่วง
วันที่ 12-15 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักในบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุม เลื ่อนขึ้นไป
พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศจีนตอนล่าง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนัก ใน
บางแห่ง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเข่ือนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,660 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 54.51% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 15,118 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีเข่ือนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามากเพียงเขื ่อนเดียว คือ เขื ่อนกิ่วคอหมา (88.14%) มีเขื ่อนที่มี
ปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยวิกฤต 4 เข่ือน ได้แก่ เข่ือนนฤบดินทรจินดา (27.60%) เขื ่อนคลองสียัด (25.99%) 
เข่ือนขุนด่านปราการชล (21.75%) และเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ (20.43%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึง
ระดับน ้าปานกลาง ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้า
ปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งในบางพื้นที่

สถานการณ์ปจัจุบนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 18-20 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยจะเร่ิมมีก าลังแรงข้ึนในช่วงวันที่ 19 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักได้ ในบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 ก.ค. 65 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังแรงข้ึน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
หนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ด้านตะวันตกของ
ประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คาดการณ์ระดับน  ้าในแม ่น  ้าเจ ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 18-24 ก.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าข้ึนสูงสุดในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 23.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.04 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันเดียวกัน
ของเวลา 16.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ ้นสูงสุดในวันที่ 
18 ก.ค. 65 เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.24 เมตร และลงต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 15.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.85 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 18-24 ก.ค. 65 คาดว่า ในช่วงต้นสัปดาห์
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผล ให้คลื่น
ลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังแรงข้ึน ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยในช่วงวันที่ 
12-15 ก.ค. 65 มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ หลังจากนั้นกลุ่มเมฆเลื่อนลง
มาปกคลุมบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-18/50/141

12 ก.ค. 65 08:00 น. 13 ก.ค. 65 13:00 น. 14 ก.ค. 65 09:00 น.

15 ก.ค. 65 07:00 น. 16 ก.ค. 65 07:00 น. 17 ก.ค. 65 07:00 น.

18 ก.ค. 65 08:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตนิุยมวิทยา 
ข ้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-07-18/13/22

12 ก.ค. 65 07:00 น. 13 ก.ค. 65 07:00 น. 14 ก.ค. 65 07:00 น.

15 ก.ค. 65 07:00 น. 16 ก.ค. 65 07:00 น. 17 ก.ค. 65 07:00 น.

18 ก.ค. 65 01:00 น.

ในช่วงต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พ ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
ทะเลอ่าวไทยมีก  าลังแรงประกอบกับร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบร ิเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่ 12-15 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมเลื่ อนขึ้นไป
พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศจีนตอนล่าง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่
ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่ง



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกในวันที่ 11-12 ก.ค. 65 หลังจากนั้นตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคใต้ในวันที่ 13-14 ก.ค. 65 และกลุ่มฝนค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ แต่ยังคงพบกลุ่มฝนตก
หนักในบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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11 ก.ค. 65 07:00 น. 12 ก.ค. 65 07:00 น. 13 ก.ค. 65 07:00 น. 14 ก.ค. 65 07:00 น.

15 ก.ค. 65 07:00 น. 16 ก.ค. 65 07:00 น. 17 ก.ค. 65 07:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข ้อมูลเพิม่เตมิ: http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข ้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/64/180

11 ก.ค. 65 07:00 น. 12 ก.ค. 65 07:00 น. 13 ก.ค. 65 07:00 น. 14 ก.ค. 65 07:00 น.

15 ก.ค. 65 07:00 น. 16 ก.ค. 65 07:00 น. 17 ก.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักมาก 
ได้แก่ จังหวัดตราด 220 มิลลิเมตร บุรีรัมย์ 138 มิลลิเมตร นครราชสีมา 129 มิลลิเมตร ชัยภูมิ 
128 มิลลิเมตร พิจิตร 112 มิลลิเมตร สกลนคร 102 มิลลิเมตร น่าน 99 มิลลิเมตร แพร่ 
94 มิลลิเมตร และหนองคาย 90 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร 129 มิลลิเมตร ระนอง 118 มิลลิเมตร และภูเก ็ต 
92 มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเน ื่องในหลายพื้นที่เมื ่อเทียบจากสัปดาห์ที่
ผ่านมา

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วง
วันที่ 12-15 ก.ค. 65 หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงมีความชื้นค่อนข้างสูงจนถึงปลาย
สัปดาห์

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/9/1

12 ก.ค. 65 14:00 น. 13 ก.ค. 65 14:00 น. 14 ก.ค. 65 14:00 น. 15 ก.ค. 65 14:00 น.

16 ก.ค. 65 14:00 น. 17 ก.ค. 65 14:00 น. 18 ก.ค. 65 14:00 น.



วันที่ 10 ก.ค. 65 ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยตอนบนมีความชื้นเพิ่มขึ้นจาก
วันที่  3 ก.ค. 65 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก ส่วนในบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคใต้มีความชื้นผิวดินลดลงจากวัน
ดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: USDA (United States Department of Agriculture)
ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia

วันที ่3 ก.ค. 65 วันที ่10 ก.ค. 65



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 38,660 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 54.51% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริ ง 15,118
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามากเพียงเขื ่อนเดียว คือ เขื ่อนกิ่วคอหมา 
(88.14%) มีเข ื ่อนที ่มีปริมาณน ้ากักเก ็บอยู่ ในเกณฑ์น ้าน ้อยวิกฤต 4 เข ื ่อน ได้แก่ เขื ่อนนฤบดินทรจินดา 
(27.60%) เขื่อนคลองสียัด (25.99%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (21.75%) และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (20.43%)

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

13

วันที่ 18 ก.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 38,660 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 15,118 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ 2560 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วน
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมต้ังแต่ต้นปีมี 11,969 ล้านลูกบาก์์เมตร และปริมาณน ้าระบายสะสม
ต้ังแต่ต้นปีมี 23,265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสม และปริมาณน ้าระบาย
สะสมมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 18 ก.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้มีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช ้การมากเป็นอันดับที่  2 รองจากปี 2561 และเมื่อ
พิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมต้ังแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2561 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมาก
เป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมต้ังแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคใต้
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2561 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจากปี 2561

14
ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 18 ก.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 9,792 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 3,096 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการ
ความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร 
และรักษาระบบนิเวศอยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 8,904 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับ
น ้าปานกลาง ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงระดับน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระ ดับ
น ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งดังนี้

• แม่น ้าแควน้อย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
• ห้วยหลวง ต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
• ล าน ้าอูน ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
• แม่น ้าปัตตานี ต าบลบาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สัปดาห์นี้ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น
ทะเลอ่าวไทยตอนบนมีอุณหภูม ิลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลฝั ่งอ ันดามันมี
อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอ่าวไทย
11 ก.ค. 65 18:00 น. 12 ก.ค. 65 18:00 น. 13 ก.ค. 65 18:00 น. 14 ก.ค. 65 18:00 น.

15 ก.ค. 65 18:00 น. 16 ก.ค. 65 18:00 น. 17 ก.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
11 ก.ค. 65 18:00 น. 12 ก.ค. 65 18:00 น. 13 ก.ค. 65 18:00 น. 14 ก.ค. 65 18:00 น.

15 ก.ค. 65 18:00 น. 16 ก.ค. 65 18:00 น. 17 ก.ค. 65 18:00 น.



ในช่วงต้นสัปดาห์บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่น
สูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดา
มันคลื่นสูง 1-2 เมตร

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอ่าวไทย
12 ก.ค. 65 06:00 น. 13 ก.ค. 65 06:00 น. 14 ก.ค. 65 06:00 น. 15 ก.ค. 65 06:00 น.

16 ก.ค. 65 06:00 น. 17 ก.ค. 65 06:00 น. 18 ก.ค. 65 06:00 น.

12 ก.ค. 65 06:00 น. 13 ก.ค. 65 06:00 น. 14 ก.ค. 65 06:00 น. 15 ก.ค. 65 06:00 น.

16 ก.ค. 65 06:00 น. 17 ก.ค. 65 06:00 น. 18 ก.ค. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

19

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแลมีค่าความ เค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยูใ่นเกณฑป์กต)ิ

ที่มา: การประปานครหลวง
ข ้อมูลเพิม่เตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/

ค่า
คว
าม
เค
็ม (
กร
มั/
ลติ
ร)



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 12.76 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
73% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 12.47 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
74% โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 116% ส่วนพื้นที่ที ่มีการปลูกพืชไร่-
พืชผักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ บริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 95% รองลงมาคือ 
ภาคกลาง 81% และภาคเหนือ 72%

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 2.39 1.52 64 0.000 0.04 0.03 72 0.00 2.43 1.55 64 0.000
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 2.75 78 0.03 0.01 28 3.56 2.76 78 0.00
กลาง 0.01 0.03 216 0.01 0.01 81 0.00 0.03 0.04 148 0.000
ตะวันออก 0.95 0.88 93 0.03 0.01 34 0.000 0.98 0.89 91 0.00
ตะวันตก 1.29 0.30 23 0.28 0.08 29 1.57 0.38 24 0.00
ใต้ 0.61 0.09 14 0.02 0.01 49 0.00 0.63 0.09 15 0.000
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.05 6.89 86 0.03 0.15 0.14 95 0.01 8.19 7.03 86 0.03

ท้ังประเทศ 16.83 12.47 74 0.03 0.56 0.29 52 0.01 17.39 12.76 73 0.03

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 18-20 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
จะเร่ิมมีก าลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 19 ก.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักได้ในบาง
แห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ

▪ ช่วงวันที่ 21-24 ก.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
จะมีก าลังแรงขึ ้น ส ่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ด้านตะวันตกของประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข ้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

21 ก.ค. 65

18 ก.ค. 65 19 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65

22 ก.ค. 65 23 ก.ค. 65 24 ก.ค. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น  ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 18-24 ก.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 23.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.04 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 16.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.74 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 22.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.24 เมตร 
และลงต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 15.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.85 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรือ

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั ่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 02.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.77 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 07.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.70 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 11.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.24 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 
19.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.42 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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หมายเหต:ุ ระดับน ้าทะเลสุทธิ คือ ระดับน ้าที่รวมอิทธิพลของระดับน ้าขึ้นน ้าลง คล่ืนซัดฝั่ง และคล่ืนยกตัว
ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน)

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 18-24 ก.ค. 65 คาดว่า ในช่วงต้นสัปดาห์
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลั ง
ปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร หลังจากนั้นลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังแรงขึน้ ส่งผลให้
คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทย
จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข ้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history
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